
  
 
 
 

NORMATIVA CIRCUIT HEAD PROMESES TARRAGONA 
 
 
 
 
1. El Circuit es regirà pel reglament de la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS. 
 
2. Totes les proves del Circuit seran federades. Els quadres 2 no computaran per la 
classificació nacional de la RFET. 
 
3. Tots els participants hauran de comptar amb la llicència federativa en vigor. 
 
4. Cada club organitzador haurà d’assignar un Jutge Àrbitre titulat. 
 
5. El Jutge Àrbitre haurà de sol.licitar oficialment la prova a la FCT mitjançant el 
sistema de solicitud on-line, realitzar els quadres i l’ordre de joc de la competició i, al 
finalitzar aquesta, enviar els quadres i l’informe corresponents a la FCT. 
 
6. El Jutge Àrbitre haurà de vetllar pel compliment de les normes i estar contínuament 
visible per les pistes per tal d’ajudar a jugadors i acompanyants i assegurar-se de que 
tothom respecta les esmentades normes  de comportament. 
 
7. El club organitzador s’encarregarà, conjuntament amb la Direcció Esportiva de la 
FCT a Tarragona de la promoció de la prova. 
 
8. Cada club organitzador haurà de publicar la informació de la competició (quadres i        
ordre de joc) a la seva pàgina web. Si no disposa de pàgina web, haurà d’enviar la 
informació a la FCT a Tarragona (tarragona@fctennis.cat), que la penjarà a la web 
FCT/Tarragona. 
 
9. Tots els quadres hauran de tenir incorporats els logos del club organitzador, de la 
FCT Tarragona i de HEAD.  
 
10. Les categories del circuit seran ALEVÍ, INFANTIL i JUVENIL (Cadet + Júnior). En 
cap cas s’acceptaran jugadors de categoria Benjamí. 
 
11. S’acceptaran un màxim de 32 inscrits per categoria i sexe, o un màxim de 192 

inscrits en total; exceptuant proves que es disputin a clubs que superin les 8 pistes de 
competició.Les acceptacions dels inscrits sempre serà per ordre d’inscripció.  
 
 
 
 
 
 



 
 
12. Hi haurà tres opcions amb els respectius requisits  per a poder cursar la inscripció i 
que aquesta sigui vàlida. 
 
a. Seran vàlides totes les inscripcions de jugadors que no superin un número màxim 
de punts nacionals (rànquing nacional RFET) assignat a cada categoria. Cada 
participant, quan s’inscrigui en la seva primera prova del circuit en curs, haurà de 
comptar amb un màxim de 10 punts en categoria Aleví, 15 punts en Infantil i 20 en 
Juvenil.  
b. Els jugadors amb més puntuació que l’esmentada en el punt «a»,podran optar per 
realitzar una inscripció amb l’aval del seu tècnic, entenent aquest aval com: 
 
- El tècnic pot fer arribar al Jutge Àrbitre, amb còpia a la FCT a Tarragona, un llistat de 
tots els seus jugadors nivell Promeses, d’aquesta manera en inscripcions realitzades 
pel propi jugador que superin la puntuació del punt «a», el Jutge Àrbitre podrà 
consultar el llistat, per a donar-la com a vàlida. 
 
- Inscripció cursada directament pel tècnic. 
 
- Inscripció cursada pel jugador, acompanyada d’un escrit del tècnic. 
 
* El Comitè de Competició recomana que els jugadors avalats pels tècnics no superin 
els 70 , 80 i 90 punts en les categories Aleví, Infantil i Juvenil, respectivament. El Jutge 
Àrbitre haurà d’enviar a FCT a Tarragona, un llistat de tots els jugadors inscrits que 
superin els límits esmentats (70, 80 i 90), per tal que el Comitè de Competició pugui 
supervisar el llistat i pugui denegar la inscripció en aquells casos que així ho consideri. 
 
c. En tots aquells casos excepcionals de jugadors que no disposen de tècnic (ex. que 
no pertanyin a cap escola de tennis) i superin els límits  del punt  «a» , podran 
sol.licitar la seva inscripció a  tarragona@fctennis.cat , 2 dilluns abans del 
començament de la prova. 
 
Els jugadors acceptats ja podran jugar la resta del Circuit, sense tenir que sol.licitar-ho 
novament. 
 
13. El termini d’inscripció s’obrirà 2 dilluns abans del començament de la prova i es 

tancarà el dilluns anterior a la prova.  
 
14. El preu d’inscripció no podrà superar en cap cas els 12 €. 
 
15. Els quadres i l’ordre de joc hauran d’estar penjats i actualitzats com a màxim els 

dimecres a les 17 hs. 
 
16. L’ordre de joc de la competició haurà de respectar els torns d’ 1 hora i mitja com a 

mínim. 
 
17. Tots els partits es disputaran al millor de 2 sets i un SÚPER TIE-BREAK  de 
desempat a 10 punts. 
 
18. Els vencedors de primera ronda, disputaran el quadre cap endavant (quadre 1) i 
els perdedors de primera ronda disputaran el quadre cap enrere (quadre 2), 
assegurant, d’aquesta forma, un mínim de 2 partits per cada participant.  
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Els jugadors que guanyin a 1a ronda per wo i en la següent perdin, tindran dret a jugar 
en el quadre 2. 
 
19. Tots els partits es disputaran sense Jutge de Cadira, però en presència constant 
del Jutge Àrbitre. 
 
20. Els clubs organitzadors hauran de lliurar trofeus als campions i finalistes a les 
proves corresponents. 
 
21. Els participants del CIRCUIT HEAD PROMESES TARRAGONA , podran jugar 
proves del CIRCUIT HEAD TARRAGONA.  
 
22. Les proves que no finalitzin en la data establerta, el Jutge àrbitre, a l’hora de fer 
l’ordre de joc, haurà de respectar els horaris del club organitzador de la següent prova 
del Circuit. 
 
23. Al començament de cada prova, el club organitzador haurà de tenir penjades, en 
un lloc visible, les normes dels bons tennistes i dels pares FCT. Tots els participants i 
acompanyants hauran de respectar les esmentades normes.  
 
24. Cada club organitzador es responsabilitzarà, al començament de la seva prova, de 
tenir penjades les pancartes publicitàries a les pistes centrals de la competició, i de 
realitzar el lliurament de premis i les fotos corresponents amb les pancartes oficials del 
patrocinador i de la FCT de fons. 
 
25. Al finalitzar el circuit, es realitzarà un MÀSTERS amb els 8 millors classificats de 
cada categoria i sexe.  
En el cas d’empat a punts per a poder entrar a jugar el Màster, es tindrà en compte la 
ronda més llunyana que s’hagi aconseguit en una prova i si continua l’empat la 
següent i així consecutivament. 
El MÀSTERS es disputarà de forma itinerant a un del clubs organitzadors. 
 
26. Per a poder prendre part del Màster Final, caldrà haver jugat 4 de les 8 proves que 
integren el Circuit. En el cas que alguna de les 8 proves quedi anul.lada o que no es 
pugui completar el quadre de 8 jugadors, es reduirà a 3 proves jugades i 
consecutivament fins a poder completar-lo. 
 
27. Puntuació: 
 

-Puntuació per quadres 1: 

1/8 final: 2 punts 

¼ final: 4 punts 

½ final: 9 punts 

Finalista: 15 punts 

Campió/na: 22 punts 

 



-Puntuació per quadres 2: 

½ final: 1 punts 

Finalista: 2 punts 

Campió/na: 3 punts 

-Puntuació pel Màster: 

¼ final: 4 punts 

½ final: 9 punts 

Finalista: 15 punts 

Campió/na: 22 punts 

 
 
 
La Direcció Esportiva FCT a Tarragona 
18 de desembre de 2016 
 


